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ПРА АЎ ТА РА
Воль зе 14 га доў. Яна лю біць ра біць сва і мі ру ка мі пры-

го жыя паш тоў кі, умее шыць і вы шы ваць. Мо жа і на кух ні 
да па маг чы. У воль ны час вель мі лю біць чы таць і за хап-
ля ец ца гіс то ры яй.

— Я лі чу ся бе твор чым ча ла ве кам. Пі шу вер шы і апа вя-
дан ні. Зу сім ня даў на вы ра шы ла па спра ба ваць ся бе ў жур-
на ліс ты цы, і, ду маю, у мя не гэ та атрым лі ва ец ца, — ка жа пра 
ся бе дзяў чы на. — Сваё жыц цё ў да лей шым я так са ма пла ную 
звя заць з жур на ліс ты кай. Мне б ха це ла ся пра ца ваць на ра дыё 
ці ў га зе це. А па куль я на вед ваю «Шко лу юна га жур на ліс та».

На пэў на, амаль кож ны ча ла-
век ма рыць здзейс ніць ка лі не 
кру га свет нае па да рож жа, дык 
ха ця б не вя лі кую ванд роў ку ў 
ін ша зем ную кра і ну. На ўрад ці 
гэ та мож на зра біць хут ка і без 
пэў ных праб лем. Ад нак па бы-
ваць у роз ных кра і нах мож на 
і з да па мо гай пост кро сін гу. Ён 
уяў ляе са бой аб мен паш тоў-
ка мі з людзь мі з уся го све ту. 
Агуль ная коль касць удзель ні-
каў аб ме ну даў но пе ра вы сі ла 
мя жу ў 20 міль ё наў.

Гіс то рыя пост кро сін гу па ча ла ся 
зу сім ня даў на, у 2005 го дзе. Пар ту-
га лец Па ола Ма га лес, які зай маў ся 
бук ро сін гам (аб мен кні га мі), вы ра-
шыў та кім жа чы нам ад пра віць паш-
тоў ку. Яго ідэя хут ка за ха пі ла ўвесь 
свет. Да рэ чы, у су свет най ста тыс ты-
цы пост кро сін гу Бе ла русь зна хо дзіц-
ца на шос тым мес цы і аб га няе та кія 
кра і ны, як Кі тай, Укра і на і Поль шча. 
А лі да ра мі з'яў ля юц ца Гер ма нія, Ра-
сія і ЗША.

Дзя ку ю чы пост кро сін гу па ча ла-
ся не толь кі но вая хва ля про да жу 
паш то вак, але і, на прык лад, знач на 
па шы ры ла ся коль касць ка лек цы я-
не раў ма рак, з'я ві лі ся спе цы яль ныя 
ін тэр нэт-кра мы, дзе мож на знай сці 
да во лі рэд кія эк зэмп ля ры.

Маё зна ём ства з пост кро сін гам 
па ча ло ся з сай та www.postcrossіng.
com. На яго я за ві та ла не вы пад ко-
ва: мне заў сё ды ха це ла ся атрым-
лі ваць пісь мы з роз ных кут коў 
све ту.

Сайт поў нас цю на анг лій скай 
мо ве. Але цяж кас цяў з на ві га цы-
яй на ін тэр нэт-ста рон цы ў мя не не 
ўзнік ла: усё зра зу ме ла і да ступ на 
на ват тым лю дзям, якія не ва ло да-
юць мо вай дас ка на ла. Каб я маг ла 
паў дзель ні чаць у су свет ным аб ме-
не паш тоў ка мі, мне пра па на ва лі 
за рэ гіст ра вац ца. Пры рэ гіст ра цыі 
са мым цяж кім эта пам быў увод 
паш то ва га ад ра са. Спра ва ў тым, 
што кож ная кра і на мае свае пра ві-
лы яго на пі сан ня на пісь мах і паш-
тоў ках. Каб ні чо га не пе ра блы таць, 
мож на ска рыс тац ца спе цы яль ным 
узо рам за паў нен ня, які раз ме шча-
ны на сай це.

Пас ля та го, як мя не за нес лі ў 
між на род ную сет ку пост кро сін гу, 
бы ло пра па на ва на вы браць ад рас 
для ма ёй пер шай паш тоў кі. Вя до-
ма, «вы браць» — гэ та за ліш не. 
Сайт сам прад стаў ляе яго. Да сло-
ва, за адзін раз мож на ўзяць пяць 
ад ра соў і ад пра віць пяць паш то вак. 
Але я вы ра шы ла спы ні ла ся на ад-
ным.

Сайт пра па на ваў мне ад пра віць 
пры ві тан не жы хар цы Га лан дыі. 
Акра мя ад ра са, на ста рон цы Рэй чал 
Вар валз, жан чы ны з Амстэр да ма, 
бы ла прад стаў ле на ін фар ма цыя пра 
яе жыц цё, за хап лен ні. Я да ве да ла-
ся, што Рэй чал зай ма ец ца пост кро-
сін гам ужо два га ды і ў яе мност ва 
паш то вак з усіх кан ты нен таў. Да рэ-
чы, звы чай на ама та ры пост кро сін-
гу на сва ёй ста рон цы ўказ ва юць, 
якія ме на ві та паш тоў кі яны ха це лі 
б атры маць.

Я вы ра шы ла па слаць паш тоў-
ку з вы явай На ва груд ска га му зея 
Ада ма Міц ке ві ча. Акра мя ад ра са і 
ка рот ка га пры ві тан ня, на па слан ні 
аба вяз ко ва трэ ба бы ло змяс ціць 
спе цы яль ны ІD-ну мар. Пас ля та го, 
як ад ра сат атры мае паш тоў ку, ён 
рэ гіст руе гэ ты ну мар, і мой ад рас 
мо жа атры маць ін шы ўдзель нік 
пост кро сін гу.

Пас ля ад праў лен ня паш тоў кі ча-
каць ад ка зу прый шло ся да во лі доў-
га. Я на ват за бы ла ся пра яе. Але 
ад ной чы, вяр та ю чы ся са шко лы, за-
зір ну ла ў паш то вую скры ню і ўба чы-
ла там пісь мо. Гэ та бы ла паш тоў ка з 
Кі тая. Пас ля рэ гіст ра цыі я да ве да ла-
ся, што яна па да рож ні ча ла па све це 
67 дзён і «пра еха ла» больш за дзве 
ты ся чы кі ла мет раў.

Дзя ку ю чы пост кро сін гу я па зна-
ё мі ла ся з дзяў чы най Джун з Кі тая і 
атры ма ла ад яе паш тоў ку з вы явай 
ма люн ка ад на го зна ка мі та га кі тай-
ска га мас та ка.

Я вы ра шы ла, што бу ду зай мац-
ца пост кро сін гам і да лей. Са праў-
ды, гэ та зблі жае лю дзей і мы мо-
жам па да рож ні чаць па све це, не 
вы хо дзя чы са сва ёй ква тэ ры.

Воль га ПРА НКЕ ВІЧ, ву ча ні ца 
9 кла са СШ № 4 г. На ва груд ка.

За тым яна прый шла пра-
ца ваць ме та дыс там у аб лас ны 
цэнтр дзі ця чай твор час ці, дзе 
ёй ад ра зу прад ста віў ся вы па дак 
пра явіць сваё май стэр ства. 80 
ля лек на кар кас най асно ве, па-
кры тай на крух ма ле ным іль ном, 
з драў ля ны мі тва ры ка мі і бе ла-
рус кім ар на мен там на су кен-
ках ад пра ві лі ся на Між на род ны 
фес ты валь мо ла дзі і сту дэн таў. 
У хут кім ча се ў Маск ву па еха ла і 
са ма май стры ха ра зам з ву ча ні-
цай Іры най Ска пец, якая атры ма-
ла ся рэб ра ны ме даль на вы ста ве 
да сяг нен няў на род най гас па дар кі 
СССР. Іра зай ма ла ся ў гурт ку на 
пра ця гу вась мі га доў і ўжо ста ла 
на род ным май страм.

Ве ра Ан то наў на Са маль бы ла 
ад ным з пер шых спе цы я ліс таў 
у Мін скай воб лас ці па ра бо це з 
іль но ва лак ном. Гур ток «Бе ла рус кі 
су ве нір» пры маў удзел і ў са мых 
пер шых «Да жын ках», якія пра хо-
дзі лі ў Ня сві жы.

Ве ра Ан то наў на з лю боўю 
ўспа мі нае мно гіх сва іх вы-
ха ван цаў. Ся род іх — Але на 
Тар лец кая, якая ўжо амаль 
трыц цаць га доў пра цуе на 
фаб ры цы мас тац кіх вы ра баў. 
Гэ та ме на ві та яна пры ду ма ла 
ле тась ляль ку «Лі ра» — сім вал 
На цы я наль на га фес ты ва лю бе-
ла рус кай пес ні і паэ зіі «Ма ла-
дзеч на-2013».

Ра ду юць пос пе ха мі і ця пе раш-
нія на ву чэн цы. Іх пра цы не ад ной-
чы ста на ві лі ся пе ра мож ца мі рэс-
пуб лі кан скіх і аб лас ных кон кур саў 
«Ка ляд ная зор ка», «Са ла мя ныя 
дзі во сы», «За ла тая са лом ка» і 
ін шых.

— Га лоў нае — за хоў ваць у 
вы ра бах бе ла рус кі ка ла рыт, 
на род ную куль ту ру, — лі чыць 
Ве ра Ан то наў на. На прык лад, 
кам па зі цыя «Ка ля доў шчы кі» 
пе рад ае ка ла рыт бе ла рус-
ка га зі мо ва га свя та. А са ла-
мя ная ка ляд ная звяз да ні бы 
іск рыц ца зо ла там, зі ха ціць 
усі мі сва і мі тон кі мі, бліс ку-
чы мі ніт ка мі.

Но вы год гурт коў цы су стра-
ка лі ра зам з пры го жым за ла та-
гры вым ка нём. Ця пер у пра цэ се 
ства рэн ня — кам па зі цыя «По ры 
го да» з ча ты рох ля лек, для за-
вяр шэн ня якой за ста ло ся зра-

біць толь кі «Ле та». Вя ноч кі, што 
пля туць юныя ўмель цы, вы ка-
рыс тоў ва юць у сва іх кас цю мах 
фальк лор ныя ар тыс ты на ша га 
го ра да. Са ла мя ныя «па ву кі», 
птуш кі, фі гур кі жы вёл — гэ та 
не прос та воб ра зы. Кож ны з іх 
звя за ны з ча ла ве кам, які ства-
рыў гэ ты цуд.

Ве ра Ан то наў на пра цуе і з 
ма ла ды мі ін ва лі да мі ў цэнт ры 
«Пры ста нак над зеі». Там юна кі 
і дзяў ча ты зай ма юц ца пе ра важ-
на бі се рап ля цен нем, бо ім гэ та 
пра сцей, так у іх раз ві ва ец ца ма-
то ры ка рук.

«Бе ла рус кі су ве нір» апраўд-
вае сваю наз ву: мност ва ра бот 
пе да го га і на ву чэн цаў ад пра ві лі-
ся ў якас ці па да рун каў у ін шыя 
кра і ны. Хут ка да іх да лу чыц ца і 
льня ны зубр «Во лат» — сім вал 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі 2014 
го да, які стаў пе ра мож цам аб-
лас но га кон кур су су ве нір ных 
ра бот.

Воль га ВЕТ РА ВА, ву ча ні ца 
9 кла са гім на зіі 

№ 6 г. Ма ла дзеч на.
Фо та аў та ра.

ПРА АЎ ТА РА

Аўтарцы 15 га доў. Яна вы-
дат ні ца, удзель ні ца ра ён ных 
алім пі яд па роз ных прад ме-
тах. Лю біць па да рож ні чаць па 
род ных мяс ці нах і за меж ных 
кра і нах. Бы ла, на прык лад, у 
Ра сіі, Лат віі, Поль шчы, Фран-
цыі, Вя лі ка бры та ніі. Свае са-
мыя яр кія ўра жан ні фік суе 
на фо та здым ках. Не ка то рыя 
з іх на ват бы лі ад зна ча ны на 
аб лас ных фо та кон кур сах. 
Апош няе і са мае знач нае, па 
пры знан ні са мой дзяў чы ны, 
за хап лен не — тэ атр. Воль га 
на вед вае тэ ат раль ную сту-
дыю пры гім на зіі «ТэсТ» і ця-
пер рых ту ец ца да прэм' е ры. 
Кім хо ча стаць у бу ду чыні — 
яшчэ не вы зна чы ла ся.

Пры ня та лі чыць вя до мы мі тых 
лю дзей, якія здзейс ні лі подз віг, 
за гі ну лі за Ра дзі му, на пі са лі ней-
кія на ву ко выя пра цы, ды сер та цыі, 
ста лі ву чо ны мі, паэ та мі. А для мя-
не пры кла дам з'яў ля ец ца мой ад-
на вяс ко вец Аляк сандр Ва сіль е віч 
Ка ва ле віч — ча ла век, пра яко га я 
ха чу рас ка заць.

Яго баць ка пра ца ваў у кал га се, 
а ма ці бы ла хат няй гас па ды няй. Са-
шка, як яго на зы ва лі до ма, вель мі 
ра на на ву чыў ся пі ла ваць і сек чы дро-
вы, пра віль на тры маць у ру ках ка су 
ды ра біць ін шую да рос лую спра ву.

Пад час ву чо бы ў шко ле ён упер-
шы ню па спра ба ваў на пі саць не-

каль кі вер шаў пра ха раст во і не паў-
тор насць род на га краю. У пя тым ці 
ў шос тым кла се Аляк сандр ад пра-
віў не каль кі сва іх тво раў у га зе ту 
«Пі я нер Бе ла ру сі». Вер шы тыя не 
бы лі на дру ка ва ны, але неўзабаве з 
рэ дак цыі га зе ты Аляк санд ру прый-
шоў ліст, дзе бы ло ска за на, што 
яму трэ ба раз ві ваць свой та лент, а 
га лоў нае — трэ ба шмат чы таць.

Пас ля за кан чэн ня Глуш ка віц кай 
ся рэд няй шко лы Аляк сандр па сту-
піў у Ар шан скае пе да га гіч нае ву чы-
лі шча: ён ха цеў стаць на стаў ні кам 
пра цоў на га на ву чан ня і чар чэн ня. 
Праз год яго пры зва лі слу жыць у 
па гра ніч ныя вой скі. У гэ ты час іш ла 

вай на ў Аф га ні ста не. Не мі на ва лі 
гэ тыя па дзеі і наш край. Два нац-
цаць ма ла дых хлоп цаў у роз ныя 
га ды прай шлі праз тую далёкую 
краіну.

Якой яна бы ла — вай на ў Аф га-
ні ста не? Аляк сандр ад ка заў: «На 
мой по гляд, маг чы ма, не па трэб най, 
та му што там — дру гі свет, зу сім не 
па доб ны на наш, дру гая куль ту ра, 
не зра зу ме лая нам. Але ў кож на га з 
нас быў вы бар: слу жыць або не слу-
жыць у чу жой кра і не. Толь кі я не па-
мя таю, каб хтось ці ад мо віў ся. Сум-
лен на вы кон ва лі ін тэр на цы я наль ны 
аба вя зак. Вель мі шка да хлоп цаў, 
якія за гі ну лі на той вай не. Апош нім 
з на шых за гі нуў Ва ло дзя Шпа коў скі 
з Пін ска, уся го за не каль кі ме ся цаў 
да вы ва ду вой скаў». Аляк сандр Ка-
ва ле віч уз на га ро джа ны ме да ля мі 
«За ба я выя за слу гі» і «Ад удзяч на-
га аф ган ска га на ро да».

Пас ля за кан чэн ня служ бы ў 
1989 го дзе Аляк сандр прадоўжыў 
на ву чан не ў пе да га гіч ным ву чы лі-
шчы і праз год па сту піў у Гомель-
скі ўні вер сі тэт імя Ф. Ска ры ны на 
гіс та рыч ны фа куль тэт. Га ды на ву-
чан ня ва ўні вер сі тэ це бы лі вель мі 
ці ка выя. Ён час та па да рож ні чаў, 
вы ву чаў гіс то рыю свай го краю. 
Та му і дып лом ную работу пры свя-
ціў вы ву чэн ню Баць каў шчы ны, а 

дак лад ней, гіс то рыі паўд нё ва г а 
Па лес ся. Пры гэ тым шу каў ці ка-
выя звест кі, асаб лі ва пра род ныя 
Глуш ка ві чы, у дзяр жаў ным ар хі ве, 
а так са ма ў На цы я наль най біб лі-
я тэ цы. І ўвесь гэ ты час зай маў ся 
твор час цю. Пі саў ар ты ку лы, вер-
шы. Пад час пра цы на стаў ні кам 
лёс па да ра ваў яму су стрэ чу з вя-
до мым ма ла дым паэ там Ана то лем 
Сы сам. Паэ тыч ныя вер шы Сы са 
яшчэ ў 1990-я га ды ўвай шлі ў ан-
та ло гію бе ла рус кай паэ зіі, ста я лі 
по бач з тво ра мі Баг да но ві ча, Ба-
ра ду лі на і ін шых. З вер шаў Сы-
са Аляк сандр чэр паў пры га жосць 
бе ла рус кай мо вы, і асаб лі ва тое, 
як трэ ба лю біць гэ тую мо ву, свой 
край.

...Апош нія га ды Аляк сандр Ва-
сіль е віч пра цуе ды рэк та рам Ро вен-
скас ла бод скай ся рэд няй шко лы Рэ-
чыц ка га ра ё на. А для мя не аса біс та 
Аляк сандр Ва сіль е віч з'яў ля ец ца 
аў та ры тэ там і пры кла дам та го, як 
па трэб на жыць.

Мі ка лай МІ ХАЛ КОЎ, ву чань 
10 кла са Глуш ка віц кай 

СШ Лель чыц ка га ра ё на.

ПРА АЎ ТА РА
Мі ка лаю 16 га доў. У воль ны 

час ён лю біць зай мац ца спор-
там, слу хаць му зы ку.

— Ха чу ад зна чыць, што ўро-
кі род най мо вы і лі та ра ту ры для 
мя не вель мі ці ка выя. Пры ем на 
чуць мі ла гуч ную мо ву і раз маў-
ляць на ёй. Та му і вы ра шыў рас-
па вес ці пра ча ла ве ка, які пі ша 
вер шы, пра цуе на стаў ні кам, з 
го на рам вы ка наў свой ін тэр на-
цы я наль ны аба вя зак пе рад Ра-
дзі май, — ка жа Мі ка лай. — Аб 
чым я ма ру? Ма быць, як і боль-
шасць ма іх ра вес ні каў, аба ра-
няць сваю кра і ну. Ха чу, каб 
род ная мо ва гу ча ла не толь кі 
на ўро ках, па ра дыё і тэ ле ба-
чан ні, але і ста ла са праўд ным 
спа да рож ні кам кож на га ча ла-
ве ка, та му што яна цу доў ная, 
мі ла гуч ная...

ЛЮ БІЦЬ ЖЫЦ ЦЁ, ЛЮ БІЦЬ РА ДЗІ МУ!
У кож на га з нас ёсць мес ца, дзе мы на ра дзі лі ся і вы рас лі. Тут мы 
па ча лі ра біць пер шыя кро кі, ха дзі лі ў дзі ця чы са док, пай шлі ў пер-
шы клас. Тут жы вуць твае род ныя, сяб ры. Гэ та і ёсць ра дзі ма. Мая 
ра дзі ма — вёс ка Глуш ка ві чы. Гэ та са мы пры го жы і ці ка вы ку ток 
на Лель чыц кай зям лі. Вёс ка ў лю бую па ру го да мае пры го жы і 
не паў тор ны вы гляд: і снеж най зі мой, і квіт не ю чай вяс ной — гэ та 
за гад ка вы вост раў ся род па лёў і ля соў. А так са ма — ба га ты ляс ны 
край. Ка лісь ці тут на рых тоў ва лі мач та вую хвою для рус ка га фло ту. 
Але і ця пер ба гац це май го краю пры му шае дзі віц ца са шмат лі кіх 
рэд кіх рас лін, ягад, гры боў, дзі кіх жы вёл і пту шак. А коль кі тут 
май строў, спе ва коў, ін шых та лен таў!

«АБЫ СЦІ» СВЕТ, 
НЕ ВЫ ХО ДЗЯ ЧЫ З ДО МУ

ЦУД НА ПА МЯЦЬ
Та лент і фан та зія ма ла дзе чан скіх май строў заў сё ды за хап-
ля юць, як і іх тво ры. Яны ўваб ра лі ў ся бе пры га жосць род най 
пры ро ды і цяп ло ча ла ве чых рук. Адзін з та кіх май строў, Ве ра 
Ан то наў на Са маль, пра цуе ў Ма ла дзе чан скім цэнт ры твор час ці 
дзя цей і мо ла дзі «Ма ла дзік», кі руе гурт ком «Бе ла рус кі су ве нір». 
Амаль со рак га доў пе да гог пры свя ці ла на род най твор час ці і 
ра бо це з дзець мі. Па чы на ла на стаў ні кам пра цоў на га на ву чан ня 
і чар чэн ня ў сель скай шко ле. «Вуч ні пры но сі лі са лом ку, неш та 
вы ра за лі з яе, і па сту по ва ста лі з'яў ляц ца ці ка выя ідэі», — пры-
гад вае Ве ра Ан то наў на.

Ка ля доў шчы кі.Ляль кі.

Ве ра Ан то наў на СА МАЛЬ.Ве ра Ан то наў на СА МАЛЬ.


